
 

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

1 – 8 marzec 2020 
 

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1.03. – Zakończenie Rekolekcji  /kolekta rekolekcyjna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla całej 

rodziny WERONIKI i ROMANA LOOSE. Zmiana tajemnic w 8 różach różańcowych. 
10.00 –1/ Za + ks. Alojzego Muszalika oraz ++ Helenę i Waleskę Muszalik. 
 2/ Do B. Op. i wstaw. Św. Urbana za PARAFIAN o błogosławione owoce Rekolekcji oraz 

dobrą pogodę na czas zasiewów i prac polowych dla wszystkich ROLNIKÓW.  
 Zmiana tajemnic w 8 różach różańcowych. 
 

15.00 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne /o. Kapistran/. 
 

PONIEDZIAŁEK – 2.03. 
 

17.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące, które w ziemskim życiu zniszczyły swoje rodziny przez 
chorobę alkoholową. 

   

WTOREK – 3.03. 
  7.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie oraz dary Ducha Św. dla ZUZI i ANTKA ROJ z ok. kol. rocznicy urodzin oraz 
opiekę MBNP dla rodzin ROJ i PIECHOTA. 

   

ŚRODA – 4.03. – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, Królewicza 
17.00 – Do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie dla sio-

strzenicy JUSTYNY – of. od D. Hermańskiej. Modlitwa do MBNP. 
 

I CZWARTEK – 5.03. – Czcimy Najświętszy Sakrament i Kapłaństwo 
17.00 – Za + ojca Mariana Karolak w 21 rocz. śm.  
  Naboż. o nowe Powołania i trwanie w Powołaniu. 
 

I PIĄTEK – 6.03. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 

  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różań. MAGDALENY JONEK. Naboż. do NSPJ. 
16.30 – Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży. 

17.00 –  /Szk/ Za + Jerzego Gbur, ++ Edwarda i Teodora Kaczmarzyk, ++ rodziców z obu 
stron. Droga Krzyżowa z ZALECKAMI. 

 

I SOBOTA – 7.03. – Czcimy Niepokalane Serce NMP 
  7.00 – Do Niep. Serca Maryi o nowe i liczne powołania kapłańskie i zakonne oraz za ++ dusz-

pasterzy i siostry zakonne – of. od Róży Magdaleny Jonek.  
  Naboż. do Niep. Serca Maryi – rozważanie 1 tajemnicy różańca św. 
 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8.03. – Ad gentes, Dzień Kobiet /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Za ++ rodziców Klarę i Józefa Wolny oraz ++ z rodzin Wolny i Huć. 
 

10.00 – Za ++ Marię i Huberta Lelonek, ++ Jana i Marię Wilkosz oraz ++ pokr. Wilkosz, Lelo-
nek i Giza.  

 

15.00 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. W imieniu Parafian i swoim składam PODZIĘKOWANIA O. Kapistranowi Martzall  
za wygłoszenie Rekolekcji, wyjaśnienie prawd wiary i jej pobudzenie; dziękujemy za posługę 
w konfesjonale i dobrą atmosferę. O. Kapistran wygłosi dziś jeszcze pierwsze kazanie  
pasyjnie o godz. 15.00. Życzymy błogosławieństwa Bożego w pracy duszpasterskiej. 

 
 

2. BÓG ZAPŁAĆ PARAFIANOM za:  

- modlitwy w godzinach adoracyjnych przed Środą Popielcową 
- posprzątanie kościoła /R. Kucharczyk i N. Gbur/ 
- kolektę rekolekcyjną na potrzeby klasztoru O. Franciszkanów w Borkach Wielkich,  
za tydzień na bieżące płatności, w kolejne niedziele miesiąca na energię elektryczną 
- ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. 
 

3. Dzisiaj po Mszach św. należący do 8 Róż Różańcowych odbierają w zakrystii książeczki  
z rozważaniami 20 tajemnic różańcowych ze Św. Janem Pawłem II. Dotychczasowe rozwa-
żania zachowujemy na pamiątkę. Od dzisiaj 1 wspólna comiesięczna zmiana tajemnic  
według rozpiski na najbliższy rok. Życzę wytrwałości w tej modlitwie i opieki Królowej 
Różańca Św. w powierzanych codziennie różnych INTENCJACH. 

 
4. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa z zaleckami w intencji ofiar 

nadużyć duchownych wobec osób małoletnich. 

 

5. W tym tygodniu Msze św. w soboty o godz. 7.00. 

 

6. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie scholi. 

 

7. Za tydzień niedziela Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – przed kościołem 
zbiórka do puszki na Dzieło Pomocy Misjonarzom, przypada również Dzień Kobiet. Gorzkie 
Żale o godz. 15.00 z kazaniem pasyjnym, które wygłosi O. Makary Lika, wikary z Borek 
Wielkich. 

 

8. Odwiedziny Chorych będą dopiero na święta. 

 
9. W zakrystii jest do nabycia jest Rycerz Niepokalanej dla Zelatorów Róż Różańcowych oraz 

możemy zamówić wolne intencje mszalne. 

 
10. W sobotę 4 kwietnia organizujemy 1-dniową wielkopostną pielgrzymko-wycieczkę do 

Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie oraz na Święty Krzyż – Sanktuarium 
prowadzonego przez Ojców Oblatów, gdzie znajdują się relikwie Krzyża Świętego, w drodze 
powrotnej zwiedzanie Kielc. Koszt 80 zł, zapisy w zakrystii. Program jest wyłożony na sto-
liku. ZAPRASZAM do pielgrzymowania. 

 
11. OGŁOSZENIE SPOŁECZNE: w Urzędzie Gminy Ciasna do 20 marca br. są przyjmowane 

wnioski na usunięcie azbestu. Szczegóły na plakacie w gablotce i na stronie internetowej. 
 


